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Josep Pla  
i la poètica 
de fer un pou
L’entrevista que Salvador Pàniker 
va fer a Josep Pla el 1965, publica-
da a La Vanguardia i recollida a 
Conversaciones en Cataluña (Kai-
rós, 1966), conté una de les frases 
més famoses de l’escriptor empor-
danès: “Considero que un hombre 
que después de los 40 años aún lee 
novelas es un puro cretino…”. A la 
mateixa entrevista hi ha altres afir-
macions menys conegudes i segura-
ment molt més interessants. Per 
exemple, Pla hi parla del “realisme 
poètic”: “…soy partidario de la lite-
ratura realista poética. […] El realis-
mo poético consiste en encontrar los 
adjetivos. En la mayoría de los escri-
tores los adjetivos son falsos…” O si-
gui, d’una banda blasma la narrati-
va de ficció (que fins i tot el 1965 ja 
donava grans exemples contempo-
ranis de narrativa poètica) però de 
l’altra, ni que sigui a través de la 
col·locació correcta d’adjectius, és 
amant del realisme (sempre que si-
gui poètic). La primera frase és més 
conceptual i parteix del punt de vis-
ta vital de Pla, força masoquista. A 
partir dels 40, ve a dir, s’ha d’estar 
per coses més serioses. El menys-
preu del gènere novel·lístic, però, és 
una constant al llarg de la història 
de la literatura. I contrasta, curiosa-
ment, amb aquesta mort anunciada 
que no acaba mai de fer-se realitat. 
Potser perquè incorpora tot sovint 
un bon component de poesia que li 
dona transcendència. I per més mo-
tius que la simple presència d’adjec-
tius ben posats.  

Un pou de poesia 
En aquest sentit, vet aquí un exem-
ple ben recent: La dona pèl-roja, 
d’Orhan Pamuk (Més Llibres, 2016, 
traducció d’Anna Turró). La no-
vel·la del premi Nobel turc té una 
primera part que és una mostra ab-
soluta de realisme poètic. La feina 
d’un mestre pouater i el seu ajudant  
per arribar a trobar aigua i fer un 
pou en un terreny on tot diu que se-
rà impossible és una metàfora de la 
vida. No direm si al final troba l’ai-
gua o no, però tot és anar perforant, 
a mà, amb pic i pala, i anar enreti-
rant cabassos de terra. I anar bai-
xant cada cop més avall. Són unes 
pàgines extraordinàries tenyides 
de l’èpica de les millors novel·les de 
viatge iniciàtic. 

Un servidor seria triple cretí, 
per tant, perquè llegeix novel·les, 
en fa i creu en el seu efecte balsà-
mic com a art creatiu.!

LLUÍS A. 
BAULENAS

L’ESCUMA  
DE LES 
LLETRES

Vocabulari privat és 
un recull de 50 re-

lats íntims entre Antò-
nia Vicens i Josep M. 
Llompart. Els textos 
parlen sobre la infante-
sa, l’adolescència i la jo-
ventut d’una noia d’un 
poble rural i d’un noi de 
la Palma d’abans i des-
prés de la guerra. Una 
illa descoberta amb una 
mirada molt personal.

Vocabulari 
privat 
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Abans de Joan 
Miró. L’home que 
parlava amb els 
arbres, del perio-
dista Josep Mas-
sot, el creador de 
La masia i les 

Constel·lacions devia ser el més gran 
artista del segle XX que no compta-
va amb una biografia canònica. És 
a dir, exhaustiva i rigorosa, que no es 
limités a repetir idees preconcebu-
des (sobre la presumpta ingenuïtat 
de l’artista o la seva suposada condi-
ció de “mig monjo i mig pagès”) sinó 
que les matisés o les desmuntés. 
Una biografia, sobretot, escrita amb 
l’afany d’articular un relat complet 
de la trajectòria de l’artista, de fer 
un retrat minuciós de la seva figu-
ra i el seu art, i de mostrar com el va 
marcar la seva època. 

El llibre de Massot –una feina de 
dècades– resol aquesta mancança, 
i això que l’autor se centra bàsica-
ment en els dos primers terços de 
la vida de Miró. En termes de nom-
bre de pàgines, la desproporció és 
enorme. El període que va del 1893, 

La biografia canònica 
de Joan Miró

any del naixement, fins al 1947, any 
de la consagració mundial, ocupa 
738 pàgines. El període que va del 
1947 fins al 1983, que són els anys de 
treball solitari i persistent al taller 
de Palma, però també els de la con-
solidació com un dels referents de la 
modernitat artística i de la resistèn-
cia antifranquista, n’ocupen 61. Se 
m’ocorren dues raons per a aquest 
decalatge. Una és que, a partir del 
47, Miró ja era qui seria fins al final 
dels seus dies tant en termes crea-
tius com de reconeixement. L’altra 
és que, més enllà d’exposicions, vi-
atges i visites a casa, la vida de Mi-
ró va reduir-se al cercle familiar, on 
no van faltar els maldecaps escabro-
sos: el descontentament de Miró i la 
seva esposa pels dos matrimonis de 
la filla, la mort prematura d’un gen-
dre cràpula, les xacres de l’edat, la 
bohèmia dels nets... 

Sigui com sigui, el lector 
d’aquesta biografia acabarà plena-
ment satisfet. Massot maneja mol-
ta informació d’una manera clara, 
intel·ligent i organitzada, no es li-
mita a exposar fets i anècdotes si-

nó que els narra i els interpreta, 
demostra una gran capacitat de 
síntesi i, sobretot, és dens i pre-
cís tant a l’hora d’explicar el seu 
biografiat com l’obra que va fer i 
el temps que li va tocar de viu-
re. Un exemple de la perícia de 
Massot és com explica la forma-
ció artística de Miró, que va 
pouar en la seva singularitat ín-
tima i en la realitat ancestral de 
Catalunya i, alhora i sense con-
tradicció, va abraçar l’avant-
guardisme més transgressor. 

Deixar petja en l’art modern 
En una biografia tan rica en per-
sonatges (Picasso, els surrealis-
tes, Pierre Matisse, Dalí, Foix...), 
en paisatges culturals (la Barce-
lona dels anys 10, la París dels 20, 
la Nova York dels 40) i en situaci-
ons sociopolítiques (la guerra ci-
vil espanyola, la Segona Guerra 
Mundial, la dictadura franquis-
ta...), cadascú hi trobarà coses 
que l’interessin o el fascinin. Em 
semblen rellevants l’ambició 
descomunal i la confiança en ell 
mateix que sempre va tenir Miró, 
que el van dur a suportar tota me-
na de desdenys, burles i incom-
prensions, i la fermesa i l’astúcia 
amb què sempre va protegir la se-
va llibertat i singularitat. Això li 
va permetre participar del surre-
alisme sense sotmetre’s als dic-
tats dels seus popes ni quedar en-
trampat en les estèrils lluites in-
testines que van corcar el movi-
ment. En termes polítics, també 
li va permetre ser catalanista i 
antifranquista escapant del cata-
lanisme noucentista i sense cau-
re en els dogmes del comunisme. 
Un altre aspecte crucial és la pet-
jada de Miró en l’art modern. 
Massot deixa clar que el medita-
tiu però turbulent Miró ha estat 
un dels artistes més influents del 
segle XX. Sense ell, un cert Picas-
so tardà no s’entén, els seus 
col·legues surrealistes haurien 
estat més pobres i l’expressionis-
me abstracte nord-americà hau-
ria estat més tosc i menys gràcil. 

Una biografia de Joan Miró 
feia anys que era necessària. La 
que ha escrit Josep Massot ja és 
imprescindible.!
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Oi que maten els ca-
valls? és una no-

vel·la ambientada al Ho-
llywood de la dècada dels 
30. Un aspirant a direc-
tor de cinema i una aspi-
rant a actriu, els dos fra-
cassats i sense perspecti-
va de futur, es coneixen 
i decideixen participar 
en una marató de ball. La 
desesperança i la fatali-
tat regnen.

Oi que 
maten... 
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Mickey Haller és ad-
vocat i a Los dioses 

de la culpa ha de defen-
sar un home acusat d’ha-
ver matat una prostituta, 
Gloria. Amenaçat pels 
fantasmes del passat, 
Haller ha de treballar dia 
i nit per resoldre el cas, 
que el pot portar a la seva 
rendició total o a demos-
trar definitivament la se-
va culpabilitat.

Los dioses 
de la culpa 
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